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1. ช่ือโครงการ  การพัฒนาคุณภาพบุคลากรกลุ่มบริหารงานวิชาการ 
2. ช่ือกิจกรรม   การศึกษาดูงานด้านการบริหารงานวิชาการ 
3. ระยะเวลาด าเนินงาน / โครงการ. วันท่ี  15  มิถุนายน  พ.ศ.  2561 
4. ผู้รับผิดชอบงาน / โครงการ.  ว่าท่ีร.ต. คธาวุธ  ใจจุมปา 
5. หลักการและเหตุผล 
 กลุ่มบริหารงานวิชาการ เป็นหนึ่งในโครงสร้างหลักของสถานศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 มีหน้าท่ีประสานงานวิชาการของโรงเรียนไปยัง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่ม สนับสนุนการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของนักเรียน อันได้แก่การพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอน การซ่อมเสริมการเรียนรู้ การพัฒนาระบบทะเบียนจัดท าฐานข้อมูลผู้เรียนให้เป็นปัจจุบัน
น าไปใช้ในการวางแผนงาน การพัฒนาระบบการวดัผลและประเมินผล การพัฒนาและปรับปรุงรูปแบบการ
เรียนรู้ การพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับสังคมปัจจุบัน การแนะแนวการศึกษา การประสานความ
ร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอื่น และการเสริมสร้างการพัฒนาท้องถิ่น 
 จากขอบข่ายภารกิจงานของกลุ่มบริหารงานวิชาการ บุคลากรท่ีปฏิบัติหน้าท่ี จ าเป็นต้องมีความรู้ 
ความสามารถ และมีการพัฒนา ปรับปรุง เปล่ียนแปลง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน อันน ามาซึ่ง
ประสิทธิผลต่อนักเรียนและสถานศึกษา 
 โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม ได้เล็งเห็นความส าคัญในการพัฒนาคุณภาพบุคลากรในกลุ่มบริหารงาน
วิชาการ จึงจัดให้มีโครงการ การพัฒนาคุณภาพบุคลากรกลุ่มบริหารงานวิชาการ โดยมีกิจกรรมคือ การศึกษาดู
งานด้านการบริหารงานวิชาการ เพื่อเปิดมุมมองและโลกทัศน์ อีกเป็นการแลกเปล่ียนเรียนรู้กับสถานศึกษาอื่น
ในด้านวิชาการ ท้ังนี้เพื่อการพัฒนางานด้านวิชาการ ตลอดจนการสร้างขวัญและก าลังใจท่ีดีให้แก่บุคลากรใน
กลุ่มบริหารงานวิชาการ  
 
6. วัตถุประสงค์โครงการ 
 6.1 เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงาน กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
 6.2  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพในการปฏิบัติหน้าท่ี 
 6.3  เพื่อสร้างขวัญและก าลังใจท่ีดีต่อบุคลากร 
 
7. เป้าหมาย 

7.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
บุคลากรในกลุ่มบริหารงานวิชาการจ านวน 14 คน  มีโอกาสได้ศึกษาดูงาน และแลกเปล่ียน
เรียนรู้ กระบวนการการบริหารงานวิชาการกับสถานศึกษาอื่น 
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7.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
บุคลากรในกลุ่มบริหารงานวิชาการทุกคน ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ  

ด้านกระบวนการบริหารงานวิชาการ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ 
เกิดประสิทธิผลสูงสุดแก่ทางราชการ 

8. วิธีการด าเนินงาน (PDCA) 

ท่ี กิจกรรม/ข้ันตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 Plan 

1.1 จัดท าโครงการและขออนุมัติโครงการ 
1.2 ประชุมวางแผนการด าเนินงาน ออกค าส่ัง 
     แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน 
1.3 ติดต่อประสานงานกับโรงเรียนท่ีจะเข้าศึกษา 
     ดูงาน 

 
มี.ค. 2561 
พ.ค. 2561 

 
พ.ค. 2561 

 
ว่าท่ี ร.ต.คธาวุธ  ใจจุมปา 

2 Do 
2.1 ศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนจอมทอง อ าเภอ

จอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 

 
15 มิ.ย. 2561 

 
ว่าท่ี ร.ต.คธาวุธ  ใจจุมปา 

3 Check 
3.1 ประเมินผลการศึกษาดูงาน 
3.2 รายงานผลการศึกษาดูงาน 

 
20 มิ.ย. 2561 

 
ว่าท่ี ร.ต.คธาวุธ  ใจจุมปา
และบุคลากรกลุ่ม
บริหารงานวิชาการ 

4 Action 
- ประชุมบุคลากรกลุ่มบริหารงานวิชาการเพื่อท า 
  AAR เพื่อปรับปรุงและพัฒนา 

 
20 มิ.ย. 2561 

 
ว่าท่ี ร.ต.คธาวุธ  ใจจุมปา
และบุคลากรกลุ่ม
บริหารงานวิชาการ 

 
9. งบประมาณ 

9.1 งบประมาณจ านวน  14,400  บาท  จากแหล่งงบประมาณ  ดังนี้ 
 (  ) เงินอุดหนุนค่าจัดการเรียนการสอน      จ านวน 14,400 บาท 
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9.2 รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
กิจกรรม งบประมาณ 

กิจกรรมท่ี 1 : ประชุมวางแผนการด าเนินงาน ออกค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการ 
                 ด าเนินงาน 

- 

กิจกรรมท่ี 2 : ติดต่อประสานงานกับโรงเรียนท่ีจะเข้าศึกษาดูงาน - 
กิจกรรมท่ี 3 : ศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนจอมทอง อ าเภอจอมทอง จังหวัด 
                 เชียงใหม่ 

14,400 

กิจกรรมท่ี 4 : ประชุมบุคลากรกลุ่มบริหารงานวิชาการเพื่อท า AAR เพื่อ 
                 ปรับปรุงและพัฒนา 

- 

 

10. การประเมินผลโครงการ 
 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ 
บุคลากรในกลุ่มบริหารงาน
วิชาการ มีความรู้ และเข้าใจใน
รูปแบบ วิธีการ การบริหารงาน
วิชาการเพิ่มมากข้ึน 

บุคลากรในกลุ่ม
บริหารงานวิชาการทุก
คน สามารถพิจารณา
กรอบงาน ท่ีตนเอง
รับผิดชอบว่าถูกต้อง 
เหมาะสมหรือไม่ และ
สามารถพัฒนา 
ปรับปรุง กรอบงาน
ดังกล่าวให้มีความ
ถูกต้อง เหมาะสมได้
มาตรฐาน 

รายงานผลการศึกษา
ดูงานในส่วนงานท่ี
ตนเองรับผิดชอบ 

แบบรายงานผล
การศึกษาดูงาน 

 

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
บุคลากรในกลุ่มบริหารงานวิชาการ ได้รับการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน มีความมั่นใจ และ 

มีรูปแบบการบริหารงานวิชาการท่ีเป็นเอกภาพและได้มาตรฐาน 
 
 

ลงช่ือ  ว่าท่ีร.ต. ...................................... ผู้เสนอโครงการ 
                                                    (คธาวุธ  ใจจุมปา) 
                                                             ครู 
 

        ลงช่ือ ..................................................... ผู้อนุมัติโครงการ 
                                             (นายบุญเทพ    พิศวง) 
                                   ผู้อ านวยการโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 


